
LABORATÓRIO PRÁTICO  EJUD-7

OFICINAS DE DISCUSSÃO SOBRE TEMAS  DE PROCESSO CIVIL

 APLICÁVEIS AO PROCESSO DO TRABALHO

SUB-TEMA: PROCESSO DE CONHECIMENTO

1. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO

Os artigos 7º, 9º e 10º do CPC são apontados pela doutrina como reestruturadores do

princípio do contraditório, premissa reforçada em dispositivos esparsos, a exemplo dos

artigos 77 § 2º, 493, 772 II, 933 e  parágrafo 1º do art. 927. 

Quanto ao tema, assim dispôs a IN 39 do TST: 

Art. 4° Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas do CPC que regulam o princípio

do contraditório, em especial os artigos 9º e 10, no que vedam a decisão surpresa. 

§ 1º Entende-se por “decisão surpresa” a que, no julgamento final do mérito da causa, em

qualquer  grau  de  jurisdição,  aplicar  fundamento  jurídico  ou  embasar-se  em fato  não

submetido à audiência prévia de uma ou de ambas as partes. 

§ 2º Não se considera “decisão surpresa” a que, à luz do ordenamento jurídico nacional e

dos princípios que informam o Direito Processual do Trabalho, as partes tinham obrigação

de prever, concernente às condições da ação, aos pressupostos de admissibilidade de

recurso e aos pressupostos processuais, salvo disposição legal expressa em contrário. 

Propõe-se para discussão os seguintes aspectos: 

1) É pertinente o tratamento da matéria pelo TST por intermédio de Instrução Normativa?

2)  A regra  do  contraditório  prévio  é  amplamente  aplicável  ao  processo  do  trabalho,

podendo ser igualmente aplicado na fase cognitiva e de execução? 

3) Sendo a intenção do legislador civil garantir às partes a plena participação no processo

e a possibilidade de influir  na decisão judicial,  como compatibilizar o amplo dever  de

consulta do juiz com a limitação proposta pelo TST às questões de direito ou de fato

essenciais para o julgamento de mérito, afastando-o em face de questões processuais?

4). Na ENFAM houve a aprovação dos seguintes Enunciados, dentre outros:



Enunciado 1 - Entende-se por “fundamento” referido no art. 10 do CPC/2015 o substrato fático

que orienta o pedido, e não o enquadramento jurídico atribuído pelas partes. 

Enunciado 6 - Não constitui julgamento surpresa o lastreado em fundamentos jurídicos, ainda

que diversos dos apresentados pelas partes, desde que embasados em provas submetidas

ao contraditório. 

Indaga-se: 

4.1. - Há razoabilidade na premissa fixada nos enunciados da ENFAM, considerando-se um

sistema processual pautado pela formação de precedentes obrigatórios, cujo nascedouro é a

decisão de primeiro grau?

5) Qual o impacto que a regra do contraditório prévio terá sobre o processo do trabalho?

Se possível listar aspectos positivos e negativos identificados.

2. PRIMAZIA DA DECISÃO DE MÉRITO

Os artigos 4o e 6o do CPC estabelecem os fundamentos para o princípio da primazia da

decisão  de  mérito.  A  doutrina  civilista  tem  apontado  alguns  outros  dispositivos  de

concretização desse princípio: a) O § 3º do artigo 1.029 prevê que o Supremo Tribunal

Federal  e  o  Superior  Tribunal  de  Justiça  poderão,  desde  que  não  o  repute  grave,

desconsiderar vício formal de recurso tempestivo. b) O art. 317 que determina ao juiz que

antes de proferir decisão sem resolução de mérito, deverá conceder à parte oportunidade

para, se possível, corrigir o vício. c) O parágrafo único do art. 932 ao tratar dos poder do

relator explicita que antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o

prazo  de  cinco  dias  ao  recorrente  para  que  seja  sanado  vício  ou  complementada  a

documentação exigível. d) O § 11 do art. 896, incluído pela Lei 13.015, de 21.7.2014 (lei

que  trata  do  processamento  de  recursos  na  Justiça  do  Trabalho)  que  preconiza  que

“quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, o Tribunal

Superior do Trabalho poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito.”

Propõe-se  a  discussão  quanto  a  aplicabilidade  desse  princípio  ao processo  do

trabalho. 

1) Considera o princípio em questão compatível com o processo do trabalho e aplicáveis

os dispositivos legais acima mencionados? 

2) Instituído o processo eletrônico da Justiça do Trabalho, criou-se o procedimento da

triagem inicial das reclamações trabalhistas. Cabe a aplicação do art. 321 do CPC quando

da realização dessa triagem inicial? 



3) A IN 39 do TST defende a aplicação do 76 § 1o e 2o do CPC (saneamento de vício de

incapacidade e representação processual)  ao processo trabalhista.  Considerando-se a

intrínseca relação do dispositivo com o princípio da primazia da decisão de mérito, quais

as dificuldades vislumbradas na prática para a aplicação dessa norma em primeiro e

segundo grau?

4)  Considera  o  art.  99,  §7º  consentâneo  com o princípio  da  primazia  da  decisão  de

mérito? No processo trabalhista se for indeferida a gratuidade da justiça deve ser fixado

prazo para o recorrente realizar o preparo?

5)  Dispõe  o  art.  218,  §  4º  do  CPC  que  não  se  considerando  extemporâneo  ou

intempestivo o ato realizado antes do termo inicial do prazo. O dispositivo também tem

relação com o princípio em exame? Aplica-se ao processo do trabalho? 

3. JULGAMENTO PARCIAL DE MÉRITO

Analisemos os artigos 354, 355 e 356 do CPC: 

Art.  354.  Ocorrendo  qualquer  das  hipóteses
previstas nos arts. 485 e 487, incisos II e III, o
juiz proferirá sentença.

Parágrafo  único.   A decisão  a  que se refere  o
caput pode dizer respeito a apenas parcela do
processo,  caso  em que será impugnável  por
agravo de instrumento.

Art.  355.  O  juiz  julgará  antecipadamente  o
pedido,  proferindo  sentença  com resolução  de
mérito, quando:

I  -  não  houver  necessidade  de  produção  de
outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no
art. 344 e não houver requerimento de prova, na
forma do art. 349.

Art. 356.  O juiz decidirá parcialmente o mérito
quando um ou mais dos pedidos formulados ou
parcela deles:

I - mostrar-se incontroverso;

II  -  estiver  em  condições  de  imediato
julgamento, nos termos do art. 355.

§ 1o A decisão que julgar parcialmente o mérito
poderá  reconhecer  a  existência  de  obrigação
líquida ou ilíquida.

§ 2o A parte poderá liquidar ou executar, desde
logo,  a  obrigação  reconhecida  na  decisão  que
julgar  parcialmente  o  mérito,
independentemente  de  caução,  ainda  que  haja
recurso contra essa interposto.

§ 3o Na hipótese do § 2o, se houver trânsito em
julgado da decisão, a execução será definitiva.

§ 4o A liquidação e o cumprimento da decisão
que  julgar  parcialmente  o  mérito  poderão  ser
processados  em  autos  suplementares,  a
requerimento da parte ou a critério do juiz.



§ 5o A decisão proferida com base neste artigo é
impugnável por agravo de instrumento.

A IN 39 do TST assim dispõe no art. 5°: Aplicam-se ao Processo do Trabalho as normas

do art. 356, §§ 1º a 4º, do CPC que regem o julgamento antecipado parcial do mérito,

cabendo recurso ordinário de imediato da sentença. A IN 39 do TST mantém a lógica do

recurso parcial já admitido na Súmula 100 do TST. 

Propõe-se o debate sobre as seguintes questões: 

1. A aplicação subsidiária dos artigos 354, 355 e 356 do CPC ao processo trabalhista

pode trazer impacto positivo quanto à celeridade na primeira instância e atendimento a

direitos essenciais? Quais as demandas em que essa vantagem produzirá  resultados

mais significativo ao jurisdicionado? 

2.  Como viabilizar,  na  prática  processual,  o  processamento  do  recurso  ordinário  das

decisões parciais  e,  posteriormente,  a  execução definitiva dessa decisão parcial,  sem

perder o norte relativo aos demais pedidos ainda pendentes de julgamento definitivo?

Como lidar com essa norma e o PJE?

4. CAUSA MADURA E IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO

Analisemos os artigos 332 e 1.013, §3o do CPC: 

Art. 332 Art. 1.013

Art.  332.  Nas  causas  que  dispensem  a  fase
instrutória,  o  juiz,  independentemente  da
citação  do  réu,  julgará  liminarmente
improcedente o pedido que contrariar:

I - enunciado de súmula do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça;

II  -  acórdão  proferido  pelo  Supremo  Tribunal
Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em
julgamento de recursos repetitivos;

III  -  entendimento  firmado  em  incidente  de
resolução  de  demandas  repetitivas  ou  de
assunção de competência;

IV - enunciado de súmula de tribunal de justiça
sobre direito local.

§  1o  O  juiz  também  poderá  julgar
liminarmente  improcedente  o  pedido  se

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o
conhecimento da matéria impugnada.

§  1o  Serão,  porém,  objeto  de  apreciação  e
julgamento  pelo  tribunal  todas  as  questões
suscitadas e discutidas no processo, ainda que
não  tenham  sido  solucionadas,  desde  que
relativas ao capítulo impugnado.

§ 2o Quando o pedido ou a defesa tiver mais de
um  fundamento  e  o  juiz  acolher  apenas  um
deles,  a  apelação  devolverá  ao  tribunal  o
conhecimento dos demais.

§ 3o Se o processo estiver em condições de
imediato julgamento, o tribunal deve decidir
desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no art. 485;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser



verificar,  desde  logo,  a  ocorrência  de
decadência ou de prescrição.

§  2o  Não  interposta  a  apelação,  o  réu  será
intimado do  trânsito  em julgado  da  sentença,
nos termos do art. 241.

§  3o  Interposta  a  apelação,  o  juiz  poderá
retratar-se em 5 (cinco) dias.

§ 4o Se houver retratação, o juiz determinará
o  prosseguimento  do  processo,  com  a
citação do réu, e, se não houver retratação,
determinará a citação do réu para apresentar
contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias.

ela congruente com os limites do pedido ou da
causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos
pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de
fundamentação.

§ 4o Quando reformar sentença que reconheça
a  decadência  ou  a  prescrição,  o  tribunal,  se
possível,  julgará  o  mérito, examinando  as
demais questões, sem determinar o retorno do
processo ao juízo de primeiro grau.

§  5o  O  capítulo  da  sentença  que  confirma,
concede  ou  revoga  a  tutela  provisória  é
impugnável na apelação.

O art. 7º da IN 39 do TST recepciona a aplicação do art. 332 ao Processo do Trabalho,

entretanto, silencia quanto ao art. 1.013 do CPC.

Propomos reflexão quanto aos seguintes pontos: 

1. Podemos afirmar que os dois dispositivos em questão têm como premissa a celeridade

e o amadurecimento da causa para julgamento?

2. O §3o do CPC afirma que o tribunal deve decidir o mérito da causa nas situações de

reversão da decisão de primeiro grau que: foi declarada nula; julgou a causa sem exame

de mérito; omissa ou com defeito de fundamentação. A norma tem aplicação ao processo

do trabalho? Qual o seu impacto prático no trabalho das turmas Regionais? A aplicação

da norma traz discussões éticas quanto a atividade da magistratura?

3. Ocorrendo a improcedência liminar do pedido e tendo o reclamante interposto recurso

ordinário, sem retratação do juiz,  as contrarrazões apresentadas pelo reclamado terão

conteúdo semelhante ao de uma contestação, além de apresentar argumentos para a

defesa  da  sentença,  corroborando  as  alegações  do  juiz.  Em  situações  tais,  pode  o

Tribunal  Regional,  aplicar  o  art.  1.013  do  CPC,  se  julgar  procedente  a  demanda do

reclamante/recorrente?  Considerando-se  a  dinâmica  instituída  pelo  legislador,  o

reclamado já deve ter essa expectativa ou há violação ao duplo grau de jurisdição? 

5. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA

O incidente de desconsideração da personalidade jurídica está previsto nos art. 133 a 137



do CPC como modo de intervenção de terceiro, tendo como características essenciais:

- depender de provocação da parte ou do Ministério Público;

- ser aplicável qualquer que seja o fundamento material para a desconsideração direta ou

inversa da personalidade, art. 50 do CC, art. 28 do CDC, art. 4 o da Lei 9.608/98, art. 34 da

Lei 12.529/2011;

- poder ser suscitado em qualquer fase do processo de conhecimento, no cumprimento de

sentença ou em execução de título extrajudicial;

- ensejar suspensão do processo;

- demandar apresentação de prova quanto ao preenchimento dos pressupostos legais;

- exigir o prévio contraditório

- ser resolvido por decisão interlocutória fundamentada sujeita a recurso.

Ben-Hur  Silveira  Claus  no  artigo  “O  incidente  de  desconsideração  da  personalidade

jurídica previsto no CPC 2015 e o Direito Processual do Trabalho”, publicado na Revista

Eletrônica do TRT-5 em março/2016, defende a não aplicação do referido incidente ao

processo do trabalho apresentando cinco substanciais razões que são assim sintetizadas:

“A necessidade de iniciativa da parte (art. 133), a previsão de automática suspensão do

processo (art. 134, § 3º), a atribuição ao credor do ônus da prova quanto à presença dos

pressupostos  legais que  autorizam  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  da

sociedade (art. 134, § 4º), a exigência de contraditório prévio (art. 135) e a previsão de

recurso  autônomo  imediato  da  decisão  interlocutória  respectiva  (art.  136  e  parágrafo

único) tornam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos arts.

133 e seguintes do NCPC incompatível com o processo do trabalho, por revelar-se, na

prática, manifestamente contrário aos princípios jurídicos trabalhistas do impulso oficial,

da concentração dos atos, da celeridade e da efetividade, da simplicidade das formas e

da  irrecorribilidade autônoma das decisões  interlocutórias,  incompatibilidade essa  que

inviabiliza a aplicação subsidiária desse incidente – burocrático e ineficaz – à execução

trabalhista (CLT, arts. 769 e 889).” 

De outra ponta, a IN 39 do TST assim dispõe no art. 6º.

Art.  6°  Aplica-se  ao  Processo  do  Trabalho  o  incidente  de  desconsideração  da

personalidade  jurídica  regulado  no  Código  de  Processo  Civil  (arts.  133  a  137),

assegurada a iniciativa também do juiz do trabalho na fase de execução (CLT, art. 878). 

§ 1º Da decisão interlocutória que acolher ou rejeitar o incidente: I – na fase de cognição,



não  cabe  recurso  de  imediato,  na  forma  do  art.  893,  §  1º  da  CLT;  II  –  na  fase  de

execução, cabe agravo de petição, independentemente de garantia do juízo; III – cabe

agravo  interno  se  proferida  pelo  Relator,  em  incidente  instaurado  originariamente  no

tribunal (CPC, art. 932, inciso VI). 

§ 2º A instauração do incidente suspenderá o processo, sem prejuízo de concessão da

tutela de urgência de natureza cautelar de que trata o art. 301 do CPC. 

Postas essas posições diametralmente opostas, propõe-se a discussão de alguns

aspectos essenciais atinentes à matéria: 

1)  No  Direito  do  Trabalho  cabe  a  desconsideração  da  personalidade  jurídica  ou  a

despersonalização do empregador prevista no art. 2o, § 2o da CLT? Há diferenças entre os

institutos que possam impactar neste modelo de intervenção de terceiros? 

2) Admitindo-se a pertinência da desconsideração da personalidade jurídica, consoante

firmado na jurisprudência atual, quais os principais obstáculos à aplicação do incidente de

desconsideração previsto no CPC na fase de cognição e de execução? 

3)  Como se processará a instrução do incidente de desconsideração em grau recursal, se

prevalecer o entendimento expresso na IN 39 do TST?

4) Em que aspectos a IN 39 do TST, nessa matéria, merece aprimoramento? 

06. CONTAGEM DE PRAZO EM DIAS ÚTEIS

A  regra  de  contagem  de  prazo  em  dias  úteis,  prevista  no  art.  219  do  CPC  foi

expressamente considerada inaplicável ao Processo do Trabalho pelo art. 2º, III do IN 39

do TST. Por sua vez, dentre os enunciados aprovados pela ENFAN, consta o de nº 45,

que assim dispõe: A contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 do CPC/2015) aplica-se ao

sistema de juizados especiais. 

Propomos o seguinte debate:

1. Uma das premissas fundamentais do Direito do Trabalho é a proteção ao trabalho humano,

considerando  aspectos  atinentes  ao  desgaste  físico,  mental  e  social  do  indivíduo  que

trabalha. A não aplicação ao processo do trabalho da regra do art. 219 do CPC pode constituir

uma contradição? 

2. Admitido os prazos para os advogados em dias úteis, os prazos judiciais poderiam ser

definidos com base na mesma lógica?



07. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO PRÉVIA

O art. 334 do CPC disciplina sobre a realização de audiência prévia de conciliação, sendo

inegável ter a norma se inspirado no processo trabalhista. Com a instituição no âmbito

dos Tribunais Regionais do Trabalho, e em razão da Resolução 125 do CNJ, de Núcleos

de Conciliação e, sobretudo, após a implantação do PJE, que exige a juntada de defesa

no  sistema  antes  da  audiência,  considera  que,  uma  ampliação  dessa  estrutura  de

conciliação poderia viabilizar a  realização de conciliação prévia e conduzida por juízo

distinto  do  responsável  pela  causa?  Quais  seriam  as  vantagens  e  desvantagens  da

realização de audiências prévias de conciliação na Justiça do Trabalho? 

08.TUTELA PROVISÓRIA 

Nos artigos 294 a 299 o CPC traz o regramento geral aplicável às tutelas provisórias de

natureza cautelar ou satisfativa, de urgência e de evidência. A tutela de urgência, tenha a

natureza cautelar ou satisfativa, pode ser requerida em caráter antecedente ou incidental.

Os artigos 300 a 302 cuidam especificamente da tutela de urgência incidental, o que será

debatido no próximo item. 

Iniciemos pelo regramento geral aplicável aos diversos tipos de tutela provisória.

Art.  294.  A  tutela  provisória  pode
fundamentar-se em urgência ou evidência.

Parágrafo  único.   A  tutela  provisória  de
urgência, cautelar ou antecipada, pode ser
concedida  em  caráter  antecedente  ou
incidental.

Art.  295.  A tutela  provisória  requerida  em
caráter incidental independe do pagamento
de custas.

Art.  297.   O  juiz  poderá  determinar  as
medidas  que  considerar  adequadas  para
efetivação da tutela provisória.

Parágrafo  único.   A  efetivação  da  tutela
provisória  observará as normas referentes
ao cumprimento provisório da sentença, no
que couber.

Art. 298.   Na decisão que conceder, negar,
modificar ou revogar a tutela provisória,  o
juiz motivará seu convencimento de modo
claro e preciso.

Art.  296.   A tutela provisória conserva sua
eficácia  na  pendência  do  processo,  mas
pode,  a  qualquer  tempo, ser revogada ou
modificada.

Parágrafo único.  Salvo decisão judicial em
contrário,  a  tutela  provisória  conservará  a

Art. 299.  A tutela provisória será requerida
ao juízo da causa e, quando antecedente,
ao  juízo  competente  para  conhecer  do
pedido principal.

Parágrafo  único.   Ressalvada  disposição
especial, na ação de competência originária



eficácia durante o período de suspensão do
processo.

de  tribunal  e  nos  recursos  a  tutela
provisória  será  requerida  ao  órgão
jurisdicional  competente  para  apreciar  o
mérito.

Propomos o debate quanto aos seguintes aspectos: 

1.  Os  dispositivos  legais  aludem  sempre  a  requerimento  de  tutela  provisória.  Cabe

concessão  de  ofício,  no  processo  do  trabalho,  de  tutela  provisória  de  urgência  ou

evidência na fase de conhecimento? Cabe de ofício na fase executória?

2. O art. 296 do CPC faz referência à revogação ou modificação da tutela provisória. O

juiz pode revogar ou modificar tutela provisória de ofício? A modificação ou revogação

pode ser feita sem alteração posterior no estado de fato ou sem a existência de novo

elemento probatório que infirme alguns dos pressupostos levados em consideração na

decisão anterior, ou seja, por mudança de entendimento ou melhor reflexão do juiz acerca

da matéria?

3. Os artigos 297 e 301 do CPC tratam da efetivação de tutela provisória. Esse regime

geral  de  efetivação de  tutela  provisória  atrai  a  regra  da  responsabilidade objetiva  do

reclamante, beneficiário da tutela, em caso de reversão após cognição exauriente? 

4. À vista do que dispõe o parágrafo único do art.  299 do CPC, discutamos o marco

temporal  para a definição da competência do relator para apreciar o pedido de tutela

provisória incidental formulado após o julgamento da causa. Se, por exemplo, a urgência

do direito do reclamante manifestar-se após o julgamento do feito e antes da interposição

do recurso, quem apreciará o pedido, o juiz de 1o grau? Se a urgência manifestar-se após

o julgamento do feito, depois de interposto o recurso, mas antes da remessa ao tribunal,

deverá ser proposto o pedido no 1o ou no 2o grau?

09. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DE URGÊNCIA

Vejamos os dispositivos que tratam da tutela provisória de urgência. 

Art.  300.   A  tutela  de  urgência  será
concedida  quando  houver  elementos  que
evidenciem a probabilidade do direito  e  o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.

Art. 302.  Independentemente da reparação
por dano processual, a parte responde pelo
prejuízo  que  a  efetivação  da  tutela  de
urgência causar à parte adversa, se:



§  1o Para  a  concessão  da  tutela  de
urgência,  o  juiz  pode,  conforme  o  caso,
exigir  caução  real  ou  fidejussória  idônea
para ressarcir os danos que a outra parte
possa vir  a  sofrer,  podendo a caução ser
dispensada  se  a  parte  economicamente
hipossuficiente não puder oferecê-la.

§  2o A  tutela  de  urgência  pode  ser
concedida  liminarmente  ou  após
justificação prévia.

§  3o A  tutela  de  urgência  de  natureza
antecipada  não  será  concedida  quando
houver  perigo  de  irreversibilidade  dos
efeitos da decisão.

Art. 301.   A tutela de urgência de natureza
cautelar  pode  ser  efetivada  mediante
arresto,  sequestro,  arrolamento  de  bens,
registro  de  protesto  contra  alienação  de
bem e qualquer outra medida idônea para
asseguração do direito.

I - a sentença lhe for desfavorável;

II - obtida liminarmente a tutela em caráter
antecedente,  não  fornecer  os  meios
necessários para a citação do requerido no
prazo de 5 (cinco) dias;

III  -  ocorrer  a  cessação  da  eficácia  da
medida em qualquer hipótese legal;

IV  -  o  juiz  acolher  a  alegação  de
decadência ou prescrição da pretensão do
autor.

Parágrafo  único.   A  indenização  será
liquidada nos autos em que a medida tiver
sido concedida, sempre que possível.

1. O art. 300 do CPC ao definir os pressupostos para concessão de tutela de urgência se

refere à probabilidade do direito, perigo de dano ou  risco ao resultado útil do processo.

Admite-se  o  manejo  da  tutela  de  urgência  para  remoção  do  ilícito  no  processo  do

trabalho? 

2.  Como conciliar,  no  processo do trabalho,  em face  das  especificidades  atinentes  à

relação trabalhista, a vedação da concessão de tutela provisória de urgência cujos efeitos

possam ser  irreversíveis  (art.  300,  §  3º,  do  CPC/2015)  com o princípio  constitucional  de

garantia do acesso à Justiça (art.  5º,  XXXV, da CRFB)? Qual  a medida adequada dessa

irreversibilidade, haja vista a natureza alimentar do crédito trabalhista?

03.  O §2o do  art.  300 do CPC alude à  realização de justificação prévia  quando não

possível a sua concessão liminar. Esse procedimento é conciliável com o rito do processo

trabalhista?



10. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL DE EVIDÊNCIA

Art. 311.  A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de
perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:

I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório
da parte;

II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver
tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante;

III  -  se  tratar  de  pedido reipersecutório  fundado em prova documental  adequada do
contrato  de  depósito,  caso  em  que  será  decretada  a  ordem  de  entrega  do  objeto
custodiado, sob cominação de multa;

IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos
do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável.

Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente.

O CPC dispõe sobre a tutela de evidência no art. 311 e tem como característica essencial

não  depender  da  demonstração  de  perigo  de  dano  ou  de  risco  ao  resultado  útil  do

processo. Nos termos do inciso I  a IV depende da conjugação de dois pressupostos:

prova  das  alegações  de  fato  e  probabilidade  de  existência  do  direito  do  autor  e

consequente  acolhimento da pretensão processual. Em face disso a doutrina alude a

duas modalidades de tutela provisória de evidência: a punitiva, caracterizada pelo abuso

do direito de defesa e a documentada, pautada em prova documental das alegações de

fato. 

Propomos a discussão dos seguintes aspectos:

1. A tutela provisória punitiva pautada nos incisos I e IV do art. 311, conforme previsto no

parágrafo único do mesmo dispositivo, não pode ser dada liminarmente. Vislumbremos,

contudo, situação peculiar em que o reclamado se esquiva furtivamente de ser citado para

a audiência inaugural, o que se demonstra no processo por certidão de oficial de justiça.

Em situações tais,  antes de ouvido o reclamado, cabe a concessão  liminar de tutela

provisória  de  evidência  punitiva,  considerando-se  a  natureza  essencial  do  direito

trabalhista e o abuso do direito de defesa?

2. A expressão manifesto propósito protelatório constitui conceito jurídico indeterminado.

Quais situações, habitualmente observáveis no processo trabalhista, podem ser inseridas



neste  conceito?  Abrange  práticas  protelatórias  recursais  e  derivada  de  mandado  de

segurança?

3. As situações fáticas que podem ser caracterizadas como abuso do direito de defesa e

manifesto propósito protelatório podem facilmente ser inseridas no disposto nos artigos

139, III, 77, II, IV e §2º e 774 (ato atentatório à dignidade da justiça), 79 a 81 (litigância de

má-fé).  Em  situações  tais,  além  da  concessão  da  tutela  provisória  de  evidência  cabe

aplicação de multas por ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé? 

3. Sendo a parte titular de um direito reconhecido em precedente obrigatório (art. 311, II

do CPC), poderá requerer por analogia ao regramento da tutela de urgência antecedente,

uma tutela provisória de evidência em caráter antecedente?

11. TUTELA ANTECIPADA REQUERIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE

Avançando em relação ao CPC/73 que somente admitia uma tutela cautelar preparatória

(artigos  800  a  806),  o  CPC/15  também  admite  uma  tutela  satisfativa  antecedente.

Percebeu o legislador não fazer sentido se prever uma tutela cautelar antecedente, que

apenas assegura as condições ideais para que o direito seja assegurado e não haver o

mesmo para a tutela satisfativa, que autoriza a realização imediata do direito vulnerado.

 Há, portanto, dois procedimentos preparatórios de tutela provisória de urgência: o da

tutela cautelar requerida em caráter antecedente, regulada nos artigos 305 a 310, e o da

tutela antecipada requerida em caráter antecedente, contemplada nos artigos 303 e 304.

São tutelas antecedentes diferentes, na medida em que a antecipada é satisfativa do

direito, ao passo que a cautelar tem por objetivo assegurar a efetividade de outra tutela

jurisdicional. 

Consideremos os artigos 303 e 304 do CPC.

Art. 303.  Nos casos em que a urgência for
contemporânea  à  propositura  da  ação,  a
petição  inicial  pode  limitar-se  ao
requerimento  da  tutela  antecipada  e  à
indicação do pedido de tutela final, com a
exposição da lide, do direito que se busca
realizar e do perigo de dano ou do risco ao
resultado útil do processo.

§ 1o Concedida a tutela antecipada a que
se refere o caput deste artigo:

Art.  304.   A  tutela  antecipada,  concedida
nos termos do art. 303 torna-se estável se
da  decisão  que  a  conceder  não  for
interposto o respectivo recurso.

§ 1o No caso previsto no caput, o processo
será extinto.

§ 2o Qualquer das partes poderá demandar
a outra com o intuito de rever, reformar ou
invalidar  a  tutela  antecipada  estabilizada



I  -  o  autor  deverá  aditar  a  petição inicial,
com  a  complementação  de  sua
argumentação,  a  juntada  de  novos
documentos e a confirmação do pedido de
tutela final, em 15 (quinze) dias ou em outro
prazo maior que o juiz fixar;

II  -  o  réu  será  citado  e  intimado  para  a
audiência  de  conciliação  ou  de  mediação
na forma do art. 334.

III - não havendo autocomposição, o prazo
para contestação será contado na forma do
art. 335

§ 2o Não realizado o aditamento a que se

refere  o  inciso  I  do  §  1o deste  artigo,  o
processo  será  extinto  sem  resolução  do
mérito.

§ 3o O aditamento a que se refere o inciso I

do § 1o deste artigo dar-se-á nos mesmos
autos,  sem  incidência  de  novas  custas
processuais.

§  4o Na  petição  inicial  a  que  se  refere
o caput deste artigo, o autor terá de indicar
o  valor  da  causa,  que  deve  levar  em
consideração o pedido de tutela final.

§  5o O  autor  indicará  na  petição  inicial,
ainda,  que pretende valer-se do benefício
previsto no caput deste artigo.

§ 6o Caso entenda que não há elementos
para a concessão de tutela  antecipada,  o
órgão  jurisdicional  determinará  a  emenda
da petição inicial em até 5 (cinco) dias, sob
pena de ser indeferida e de o processo ser
extinto sem resolução de mérito.

nos termos do caput.

§  3o A tutela  antecipada  conservará  seus
efeitos enquanto não revista, reformada ou
invalidada por decisão de mérito proferida

na ação de que trata o § 2o.

§ 4o Qualquer das partes poderá requerer o
desarquivamento  dos  autos  em  que  foi
concedida a medida, para instruir a petição

inicial  da  ação  a  que  se  refere  o  §  2o,
prevento o juízo em que a tutela antecipada
foi concedida.

§  5o O  direito  de  rever,  reformar  ou
invalidar a tutela antecipada, previsto no §

2o deste  artigo,  extingue-se após  2  (dois)
anos, contados da ciência da decisão que

extinguiu o processo, nos termos do § 1o.

§ 6o A decisão que concede a tutela  não
fará coisa julgada, mas a estabilidade dos
respectivos  efeitos  só  será  afastada  por
decisão que a revir,  reformar ou invalidar,
proferida  em  ação  ajuizada  por  uma  das
partes, nos termos do § 2o deste artigo.

 Propomos debate acerca dos seguintes pontos: 

1. Cabe a aplicação subsidiária da técnica de tutela antecipada antecedente no processo

do trabalho? 



2. Considera possível a estabilização de tutela antecipada incidental,  ou esse efeito é

inerente à tutela antecipada antecedente? 

3. Concedida a tutela antecipada antecedente com fundamento no art. 303 do CPC, o réu

não se manifestou, porém o autor não aditou a petição inicial, consoante previsto no §2o , I

do art. 303. Os efeitos de estabilização do art. 304 persistem ou caberá a extinção do

processo prevista no § 2º do art. 303? Como conciliar o parágrafo 2o do art. 303 com a

estabilização prevista no caput do art. 304? Nesse contexto, qual o sentido do §5o do art.

303?  

4. Concedida a tutela antecipada antecedente, quais os meios de impugnação manejáveis

pelo reclamado e suscetíveis de evitar sua estabilização.

5. Considerá viável no processo trabalhista a realização de audiência de justificação no

caso de tutela antecedente e por aplicação do §2o do art. 300 do CPC.

6. No aditamento, após a obtenção da tutela antecipada antecedente, o reclamante deve

limitar-se a confirmar o pedido principal ou é possível a modificação ou ampliação do

pedido antes indicado na petição de requerimento de tutela antecedente?

7.  Na  ação  de  modificação  da  tutela  antecipada  estabilizada,  cabe  tutela  antecipada

liminar ou incidental? 

8. Após o prazo de dois anos sem manejo da ação de modificação, forma-se coisa julgada

material, mesmo a cognição sendo sumária?  E formando essa coisa julgada, depois cabe

rescisória? 

12. TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE CAUTELAR

O procedimento relativo à tutela cautelar antecedente está regulado nos artigos 305 a 310

do CPC. 

Acerca desse procedimento propomos os seguintes pontos para discussão: 

1.  O CPC prevê a técnica de estabilização,  exclusivamente,  para a tutela  antecipada

antecedente.  No parágrafo único do art.  309 estabelece que “se por  qualquer  motivo

cessar a eficácia da tutela cautelar, é vedado à parte renovar o pedido, salvo sob novo

fundamento.”  Com amparo  nesse dispositivo  podemos dizer  que há coisa  julgada na

decisão cautelar?

2. O parágrafo único do art. 305 trata da fungibilidade progressiva, ou seja, caso entenda

o juiz que o pedido tem natureza antecipada, o juiz observará o disposto no art. 303, que



trata  da  tutela  antecipada  antecedente.  Em  situações  tais  o  reclamante  deverá  ser

intimado para os fins definidos no parágrafo 5o do art.  303,  ou essa opção pode ser

presumida?

3.  Admite-se  a  fungibilidade  regressiva,  ou  seja,  transformação  de  tutela  satisfativa

antecedente  para  cautelar?  Nesse  caso,  o  que  ocorre  se  o  reclamante  não  aditar  a

petição inicial?  

13. NEGOCIAÇÃO PROCESSUAL

No Fórum Permanente  de  Processualistas  do  Trabalho  –  FPPT foram aprovados  os

seguintes anunciados relativos aos artigos 190 e 191 do CPC. 

ENUNCIADO 7: (art. 190 do CPC) A celebração de negócio jurídico processual no curso

do processo já é prática na esfera trabalhista, cabendo ao juiz verificar a sua validade, e,

se for o caso, justificar a decisão de não reconhecer o acordo feito em uma das seis

hipóteses  estabelecidas  no  parágrafo  único  do  art.  190  do  CPC,  observado  o

contraditório. 

ENUNCIADO 30: (art. 191 do CPC) Aplica-se ao processo do trabalho o disposto no art.

191, no que se refere à flexibilidade do procedimento por proposta das partes, inclusive

quanto aos prazos.

ENUNCIADO  31.  (art.  190  do  CPC)  A  previsão  da  atipicidade  das  convenções

processuais é aplicável ao processo do trabalho. 

ENUNCIADO 8. (art. 191 do CPC) Aplica-se ao processo do trabalho o art. 191 do CPC,

ressaltando que o juiz é partícipe da negociação processual voltada para a fixação do

calendário da prática dos atos processuais. 

O art. 2o , II da IN 39 do TST considerou inaplicável ao processo do trabalho o art. 190 do

CPC. 

Discutamos:

1. A negociação processual atípica é inconciliável com o processo trabalhista? Porque?

Com  a  sua  intermediação,  como  magistrado,  já  realizou  negócio  processual  com as

partes? Quais? 

2.  Quais  os  obstáculos  à  aplicação  do  art.  191  do  CPC  que  trata  do  calendário

processual?



14. PROVA – ADMISSIBILIDADE E VALORAÇÃO

Analisemos o quadro comparativo dos artigos que tratam de admissibilidade da prova

no processo e valoração da prova pelo juiz.

CPC - 1973 CPC - 2015

Art. 332. Todos os meios legais, bem como
os  moralmente  legítimos,  ainda  que  não
especificados  nesse  Código,  são  hábeis
para provar a verdade dos fatos, em que se
funda a ação ou a defesa. 

Art.  130.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento  da  parte,  determinar  as
provas  necessárias  à  instrução  do
processo, indeferindo as diligências inúteis
ou meramente protelatórias. 

Art.  131.  O  juiz  apreciará livremente a
prova, atendendo aos fatos e circunstâncias
constantes  dos  autos,  ainda  que  não
alegados pelas partes;  mas deverá indicar
na sentença, os motivos que lhe formaram
o convencimento.  

Art.  369.  As  partes  têm  o  direito  de
empregar todos os meios legais, bem como
os  moralmente  legítimos,  ainda  que  não
especificados neste Código, para provar a
verdade  dos  fatos  em  que  se  funda  o
pedido ou a defesa e influir eficazmente na
convicção do juiz.

Art.  370.  Caberá  ao  juiz,  de  ofício  ou  a
requerimento  da  parte,  determinar  as
provas  necessárias  ao  julgamento  do
mérito.

Parágrafo  único.  O  juiz  indeferirá,  em
decisão  fundamentada,  as  diligências
inúteis  ou  meramente  protelatórias.  (Vide
art. 443, I e art. 464, §1o, II) 

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante
dos  autos,  independentemente  do  sujeito
que a tiver promovido, e indicará na decisão
as  razões  da  formação  de  seu
convencimento. 

Propõe-se a reflexão e resposta fundamentada dos seguintes questionamentos: 

1. O livre convencimento motivado do juiz ainda subsiste?

2. Pode-se ainda defender que a produção da prova é destinada exclusivamente ao juiz e

deverá ser produzida no limite do que ele entender necessário para o seu convencimento,

legitimando-o ao seu automático indeferimento, quando já formado esse convencimento?

3. As regras para admissibilidade da prova e para a valoração da prova ainda podem ser

consideradas como condicionantes uma da outra como no CPC/73?

4.  Como  harmonizar  essas  regras  com o  art.  926  que  preconiza  uma  jurisprudência

unificada, estável, íntegra e coerente ?



15. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA 

Tendo como ponto de partida os artigos 381 a 383 do CPC que tratam da produção

antecipada da prova, consideremos as seguintes situações fáticas:

a) Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil  do Estado teve conhecimento por

depoimento dos integrantes da categoria profissional que num grande empreendimento

da construção civil em edificação no estado, condomínio residencial composto por cinco

torres  e  de  responsabilidade  de  três  grandes  construtoras,  tem havido  supressão  do

intervalo intrajornada e os registros eletrônicos de jornada de trabalho têm sido alterados

quanto ao horário de saída dos trabalhadores, por ação dos encarregados das obras que

acessam o  sistema informatizado  e  fraudam os  dados  lançados  pelos  trabalhadores.

Todos os contratos de trabalho ainda estão em vigor e a previsão de término da obra é de

mais dois anos. 

b)  Empregada que exerce a  função de caixa  bancária  e  com o contrato  de  trabalho

suspenso por percepção de auxílio doença B31, obtém laudo do seu médico particular

relatando situação de incapacidade permanente e total  para o trabalho causada pelas

condições em que o trabalho foi desenvolvido ao longo dos quinze anos de vigência do

contrato  de  trabalho.  Tem  nova  perícia  agendada  junto  ao  INSS  e  postulou

administrativamente a alteração do benefício previdenciário para B91. 

INDAGA-SE, para reflexão e debate fundamentado  : 

1. Nas situações reportadas o sindicato e a bancária têm pleno direito à prova, ou seja,

podem  propor  ação  autônoma  de  produção  antecipada  de  provas,  desvinculada  da

existência de um processo futuro?

2. Quais provas podem ser antecipadas?

3.  Que  circunstâncias  poderiam  autorizar  o  indeferimento  desta  ação  de  produção

antecipada de prova pelo juiz?

4. A inexistência de prevenção do juízo onde a prova foi produzida conflita com o princípio

da oralidade e da identidade física do juiz?

5. Os interessados em face de quem a prova poderá ser utilizada em processo futuro

podem contrapor pedido de produção de prova distinta da postulada pelo autor, mas para

esclarecimento dos mesmos fatos? 

6. Qual o impacto desse instituto na prática processual trabalhista? 



16. PROVA EMPRESTADA

 Assim dispõe o CPC quanto à PROVA EMPRESTADA:

Art.  372.  O  juiz  poderá  admitir  a  utilização  de  prova  produzida  em  outro  processo,

atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. 

O dispositivo,  não obstante  recepcione um importante meio de prova,  remete a

importantes questionamentos, que deverão ser objeto de nossa reflexão e debate

fundamentado. 

1. O contraditório que se exige seja observado é no processo de origem da prova ou,

somente, no processo de destino?

2. Admite-se, no processo do trabalho, a produção de prova emprestada quando apenas

um dos litigantes foi parte no processo onde a prova foi originariamente produzida?

3.  Admite-se  como prova emprestada  perícia,  inspeção  judicial  ou  prova  testemunhal

produzida em processo de terceiros, dos quais, nem o reclamante e nem a reclamada

participaram? Como exemplo, empresas distintas realizando a mesma obra, com seus

próprios  empregados,  mas  compartilhando  as  mesmas  condições  de  trabalho,  tendo

havido produção de prova pericial de insalubridade no processo de uma delas, movido por

um dos empregados;

4. O juiz pode admitir de ofício a prova emprestada?

5. A prova emprestada pode ser admitida em qualquer situação, garantindo a economia

de  tempo no  processo  ou  somente  como instrumento  de  crítica  de  outras  provas  já

produzidas  ou  quando  for  impossível  ou  excessivamente  onerosa  nova  produção  da

prova?

6. Admite-se como prova emprestada a oriunda de processo administrativo ou inquérito?

7. Qual o valor probatório da prova emprestada? 

17 ONUS DA PROVA 

 O ônus da prova no CPC está previsto no artigo 373 que mantém o regramento geral do

diploma anterior, mas inova ao adotar, de forma excepcional, a técnica da distribuição

dinâmica do ônus da prova. Assim dispõe o art. 373:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;



II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do

autor.

§ 1º Nos casos previstos em lei  ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à

maior facilidade de obtenção da prova do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da

prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá

dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído.

§  2º  A  decisão  prevista  no  §  1º  deste  artigo  não  pode  gerar  situação  em  que  a

desincumbência do encargo pela parte seja impossível ou excessivamente difícil.

§ 3º A distribuição diversa do ônus da prova também pode ocorrer por convenção das

partes, salvo quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

§ 4o A convenção de que trata o § 3º pode ser celebrada antes ou durante o processo.

Propõem-se as seguintes questões para debate: 

1. O art. 373 do CPC tem aplicação supletiva ou subsidiária ao processo do trabalho?

2.  Considerando-se  que  a  técnica  de  distribuição  dinâmica  do  ônus  de  prova  é

apresentada pelo CPC como regra de julgamento para o juiz e, também, como regra de

atividade para a parte, admitindo-se sua aplicação ao processo trabalhista, qual o melhor

momento para o juiz distribuir os encargos probatórios? 

3. Como compatibilizar essa técnica com as audiências unas trabalhistas?

4. Como procederá o relator, se somente no recurso for definida a inversão do ônus de

prova?

5. Quais os critérios que justificam a dinamização no processo trabalhista? A doutrina se

refere  a  desigualdade  técnico  informacional,  nesse  conceito  pode-se  incluir  a

hipossuficiência econômica? 

6. Há conflito entre o art. 373 do CPC e o art. 379 do CPC que no caput p reserva à parte

o direito de não produzir prova contra si própria? 

7. O art. 2o VII da IN 39 do TST não admite a aplicação dos parágrafos 3º e 4º do art. 373

ao processo do trabalho por incompatibilidade. Considera inaplicável a negociação em

todas as situações?



8. A definição do ônus de prova como regra de atividade abre espaço no processo do

trabalho para decisão de saneamento?

18. PROVA PERICIAL

Os  § § 2º,  3º  e  4º  do art.  464 do CPC dispõe acerca de prova técnica simplificada,

aplicável nas situações em que a constatação do fato pelo perito for simples ou de menor

complexidade,  o  que  implicará  inquirição  do  expert  sobre  o  ponto  controvertido  que

dependa do conhecimento técnico ou científico. 

Propomos o debate sobre os seguintes pontos: 

1. A prova técnica simplificada terá largo campo de aplicação no processo do trabalho,

considerando-se a especificidade da matéria trabalhista? É possível citar exemplos de

aplicação prática dessa prova?

2. Consistindo a prova técnica simplificada na oitiva do perito em audiência, as partes

podem apresentar assistentes técnicos com o mesmo fim?

3. O art. 471 do CPC explicita que as partes podem de comum acordo escolher o perito,

desde  que  sejam  plenamente  capazes  e  a  causa  possa  ser  resolvida  por

autocomposição. A perícia consensual é admitida no processo trabalhista? O juiz pode

recusar o perito escolhido pelas partes por não confiar ou não conhecer o seu trabalho

técnico? 

3. Assim dispõem os artigos 479  e  caput do 473 do CPC:

Art. 479. O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no art. 371, indicando

na  sentença  os  motivos  que  o  levaram  a  considerar  ou  a  deixar  de  considerar  as

conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

Art. 473. Art. 473.  O laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II -

a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado,

esclarecendo-o  e  demonstrando  ser  predominantemente  aceito  pelos  especialistas  da

área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos

apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público.

3.1. Quais os cuidados exigíveis na fundamentação da decisão quando o juiz não acolher

as conclusões do laudo pericial.

3.2. Os argumentos lançados no parecer do assistente técnico devem ser enfrentado pelo

juiz? 



19. PROVA TESTEMUNHAL

Dispõe o art.  455 do CPC que é  dever  do  advogado da parte  informar  ou  intimar  a

testemunha sobre o dia e horário da audiência. No §1o consta que a intimação deverá ser

realizada por carta com aviso de recebimento, cumprindo ao advogado juntar aos autos,

com  antecedência  de  pelo  menos  três  dias  da  data  da  audiência,  cópia  de

correspondência de intimação e do comprovante de recebimento.  No §3o aduz que a

inércia na realização da intimação a que se refere o §1o importa desistência da inquirição

da testemunha. O §4o explicita as situações excepcionais que demandam intimação da

testemunha pelo juízo, uma das quais é a frustração da intimação prevista no §1o. No  §2o

consta  que  a  parte  pode  comprometer-se  a  levar  a  testemunha  à  audiência,

independentemente da intimação de que trata o § 1o, presumindo-se, caso a testemunha

não compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. 

 Propomos os seguintes pontos para discussão: 

1. A regra prevista no CPC sobre intimação de testemunha por advogado é compatível

com o processo do trabalho, ao menos nas causas não sujeitas ao jus postulandi?

2.  Qual o impacto da aplicação dessa regra sobre as audiências unas, sobretudo, nas

situações em que o reclamado apresenta carta intimação ou carta convite de testemunha

que também é seu empregado e não comparece à audiência espontaneamente? Tem-se

como presumir intuito protelatório em situações tais, tendo em vista a subordinação da

testemunha ao reclamado? 

3.  Considerando-se  que  o  disposto  no  §2º  do  CPC  tem  sido  aplicado  ao  processo

trabalhista é possível a aplicação parcial do regramento contido no art. 455?

4. Consta no art. 11 da IN 39 do TST que não se aplica ao processo do trabalho a norma

do art. 459 do CPC no que permite a inquirição direta das testemunhas pela parte em face

do disposto no art. 820 da CLT. Acerca dessa questão indagamos: 

1.  A  inquirição  da  testemunha  diretamente  pelo  advogado  da  parte  compromete  a

imediatidade da prova?

2. Considerando-se que o art. 459 admite que o juiz interfira não permitindo perguntas

que  induzam a resposta, que não tiverem relação com as questões de fato objeto da

atividade probatória ou que importarem repetição de outra já respondida, há sério prejuízo

à instrução probatória na sua aplicação  ao processo do trabalho? 



20. PROVA DOCUMENTAL

Assim dispõem os artigos 430, 433 e 503 do CPC.

Art.  430.   A falsidade  deve  ser  suscitada  na
contestação,  na  réplica  ou  no  prazo  de  15
(quinze) dias, contado a partir da intimação da
juntada do documento aos autos.

Parágrafo único. Uma vez arguida, a falsidade
será  resolvida  como  questão  incidental,
salvo se a parte requerer que o juiz a decida
como  questão  principal,  nos  termos  do
inciso II do art. 19.

Art.  433.   A declaração  sobre  a  falsidade  do
documento,  quando  suscitada  como  questão
principal,  constará  da  parte  dispositiva  da
sentença  e  sobre  ela  incidirá  também  a
autoridade da coisa julgada.

Art.  503.   A  decisão  que  julgar  total  ou
parcialmente  o  mérito  tem  força  de  lei  nos
limites  da  questão  principal  expressamente
decidida.

§ 1o O disposto no caput aplica-se à resolução
de  questão  prejudicial,  decidida  expressa  e
incidentemente no processo, se:

I - dessa resolução depender o julgamento do
mérito;

II  -  a  seu  respeito  tiver  havido  contraditório
prévio e efetivo, não se aplicando no caso de
revelia;

III  -  o  juízo  tiver  competência  em  razão  da
matéria  e  da  pessoa  para  resolvê-la  como
questão principal.

1. O incidente de falsidade documental constitui uma questão prejudicial recorrente no

processo trabalhista. O CPC define dois ritos para a discussão do incidente de falsidade,

como  questão  incidental  e  como  questão  principal,  sendo  esta  apenas  se  houver

requerimento da parte. Como questão principal, uma vez decidida faz coisa julgada em

consonância com o disposto no art.  433. Como questão prejudicial  poderá fazer coisa

julgada se observados os pressupostos no §1o art.503.

Propomos o debate acerca dos seguintes pontos:

1. Qual o impacto dessa norma no processo trabalhista?

2. A declaração incidental  de falsidade de um documento produzido pelo empregador

(folha de ponto, folhas de frequência) pode fazer coisa julgada e ser utilizada em processo

para fins de beneficiar outro trabalhador?  



21. FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO

Art. 489.  São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do
pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento
do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III  -  o  dispositivo,  em que o juiz  resolverá as  questões principais  que as partes  lhe
submeterem.

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória,
sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua
relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua
incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese,
infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V  -  se  limitar  a  invocar  precedente  ou  enunciado  de  súmula,  sem  identificar  seus
fundamentos  determinantes  nem  demonstrar  que  o  caso  sob  julgamento  se  ajusta
àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela
parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação
do entendimento.

§ 2o No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais
da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma
afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão.

§ 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus
elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.

O dispositivo tem sido alvo de múltiplos debates e discussões, sendo recepcionado pela

IN 39 do TST.

Propomos o exame dos seg  uintes aspectos.

1. Considerando-se a alteração do sistema recursal trabalhista pela Lei 13.015/14 que



instituiu o sistema de precedentes obrigatórios, o enfrentamento pelo juiz de todos os

argumentos capazes  de infirmar  a  conclusão adotada,  assim como a  explicação dos

conceitos jurídicos indeterminados à luz do caso apreciado, passam a ser essenciais?

2. Em face do disposto no art. 489, § 1º, IV do CPC, havendo cumulação de fundamentos

(causa de pedir) para um mesmo pedido, decidindo o juiz pelo acolhimento do pleito com

amparo em um desses fundamentos, é obrigado a enfrentar os fundamentos contrários

suscitados pelo reclamado porém atinentes a causa de pedir distinta?

3. Para os fins do disposto no art. 489, § 1º, V e VI, do CPC, se a parte interessada não

identificar os fundamentos determinantes ou demonstrar a existência de distinção no caso

em julgamento ou a superação do entendimento, limitando-se a invocar jurisprudência,

precedente ou enunciado de súmula, está o juiz obrigado a fazê-lo.

4. A doutrina tem entendido que, para fins do art. 489, § 1º, IV, do CPC  o juiz não está

obrigado a enfrentar os fundamentos jurídicos invocados pela parte, quando já tenham

sido enfrentados na formação dos precedentes obrigatórios. Que acontece se a parte

suscitar um fundamento jurídico distinto para aplicação do precedente?

5.  Não  tendo  qualquer  das  partes  invocado  a  aplicação  de  precedente  obrigatório,

percebendo o juiz que para a causa em exame há precedente do tribunal superior, deverá

observar a regra do contraditório prévio (art. 10 do CPC) antes de decidir?

6.  Definiu-se  no  FPPT,  Enunciado  44: (art.  927  do  CPC)  Quando  a  parte  invoca  a

aplicação de enunciado de súmula,  jurisprudência  ou precedente,  deve  demonstrar  a

existência  de  similitude  com  o  caso  em  julgamento,  com  identificação  de  que  seus

fundamentos determinantes se ajustam à causa.  Concorda com a premissa fixada no

Enunciado? Não havendo essa indicação há inépcia?


